
   

Skola, Service och omsorg 
 

Möte i Biblioteket på Ekbackens skola 20110927  

 

Närvarande: Eva Eriksson,  Nils-Erik Jacobsson, Britt-Marie Gråfors, Ingrid Lund, Helena 

Gunnarsson, Annica Karlsson, Lars Unnersjö, Christer Trybom, Jenny Hammarlund och 

Solveig Elmwall. 

 

Nils-Erik öppnade mötet och hälsade välkommen 

Mötet började med kaffestund, idag öppnades kafeet, mellan 15-19! Premiärdagen jobbade 

Eva och Ingrid.  

Turordning för oktober: 4/10 Britt-Marie och Solveig, biblioteket byter tyvärr dag till måndag 

fr.o.m. 10/10: Helena och Ida, 17/10 Birgitta och ?, 24/10 Helena och Ida, 31/10 Eva och ?.. 

 

Jenny visade  Välkomstbladet, som Nils-Erik och hon jobbat med.Kollades och godkändes. 

Sparreholmsbladet gick vi igenom också, storlek vikt A4, och annonserna får bekosta 

tryckningen.1 gång i kvartalet kan vara lagom att komma ut. 

Vem mer vill vara med och hjälpa till ?? Jenny väntar barn vilken dag som helst, så hennes tid 

är begränsad. Hör av er till Nils-Erik. 

  

Anslagstavlorna, vid kiosken, affären och Köket. Förslag på att samma som städar vid badet  

gör även det. 

 

Valfri skolgång, Nils-Erik pratat med politiker, Lars undersökt med tjänstemän, tror det blir 

väldigt dyrt med Taxi. 

 

Klassmorfarverksamhet: Gör iordning en lista för intresserade att skriva upp sig på, får de gå 

på en introduktion, hälsar Lars. 

 

Mötesplatsen i församlingshemmet: N-E försöker prata med Caroline Gustavsson, som jobbar 

inom IOGT och kan ta med ungdomar på en träff, vad de önskar.  

 

Hälsans stig: Ingrid Lund  berättar om de 7 stegen som ska till för att få det att fungera. Tagit 

kontakt med Gunilla Malmkvist på kommun, och även Hjärt och Lungsjukas förbund(som 

började med detta. Ska vara ca 5 km lång, tydligt skyltat och belysning. Lidelpengar finns att 

få enligt Gunilla. 

 

Mallen för dokumentation, vi diskuterade lite om allt vi vill ha in där.Få ha Affären kvar, Taxi 

Färdtjänst, Post Bank Bankomat IT och telefon. Vårt mål är att skola och bibliotek är kvar. 

 

Nästa Stormöte blir 3 oktober,kl 19.00 då vi SSO-gruppen, håller i trådarna. 

 Ingrid tar Hälsans stig, Omsorg Christer, Skola Eva, Service Helena… 

 

Vårt nästa möte blir 31 oktober, kl.18.30 i biblioteket 

 

Vid pennan/Solveig 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


